
Mit tett a tett prograM
az áldozatok támogatásáért és 

a tettesek társadalmi beilleszkedéséért?



TEtt –program az áldozatokért és a tettesekért, 
azaz a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs pro-
gramok módszertani megalapozása TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 
kiemelt projekt.

Projektgazda:

a Belügyminisztérium      

Partnerek: 

a Miskolci Egyetem

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közigazgatási és Igazságügyi hivatal

a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága

a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja
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a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
 Munkaügyi Központja

a megvalósítás ideje 2010. április 16-tól 2012. november 30-ig
a megvalósítás helye

–  az Észak-magyarországi régió (azaz: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 
Nógrád megyék)

–  az Észak-alföldi régió (azaz: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)

– a Dél-dunántúli régió (azaz: Baranya, Somogy és Tolna megyék)
a forrás közel kétmilliárd forint



TEtt-program az áldozatokért
és a tettesekért
TEtt program. TE, akinek felelőssége van abban, hogy béké-
sebb, biztonságosabb legyen a világ. TE, a szakember, a laikus, 
az állampolgár, a bűnelkövető. TEtt, amelyet mindannyiunk-
nak meg kell tennie ahhoz, hogy összetartóbb, szolidárisabb 
társadalomban élhessünk. TEtt, amelyet a TEttes elkövetett, 
az áldozat elszenvedett, amely kárt okozott, és amely helyre-
állítása a TEttes feladata, amelyhez a szakember adhat segít-
séget, a bűncselekmény közvetlen áldozata és a teljes társa-
dalom érdekében.
A TEtt program célja az volt, hogy összetett, a bűnözés ke-
zelésének valamennyi szempontját figyelembe vevő, átfo-
gó bűnmegelőzési programokat valósítson meg. E komplex 
programban ezúttal a bűnözést – amely minden társadalom 
természetes jelensége – nem a szigorú büntetések megerő-
sítésével, hanem az áldozatoknak, bűnelkövetőknek és a ve-
lük foglalkozó szakembereknek és önkénteseknek nyújtott 
szakmai támogatással kívántunk visszaszorítani, ezzel is 
elősegítve a bűncselekménnyel okozott kár feldolgozását, a 
társadalomba való visszailleszkedést és a hatékonyabb mun-
kavégzést. 
A kétéves projektet záró kiadványunkban a - www.tettprog-
ram.hu weblapon található részletes adatok, kimutatások, 
konferenciaprogramok helyett - ízelítőt, hangulatokat sze-
retnénk átadni. Így bemutatva azokat az akciókat, tevékeny-
ségeket és eredményeket, amelyekért a program minden 
résztvevője, a készségfejlesztésre küldött 16 éves graffitiző-
től, a borsodi önkéntes áldozatsegítőn át, a minisztériumi fő-
osztályvezetőig két éven keresztül dolgozott. 



Számokban

v 117 áldozat azonnali támogatása
v 703 szakember továbbképzése
v  Több mint 8000 sértett hívása a 24 órás 

zöld számon
v 200 önkéntes áldozatsegítő
v  1700 fogvatartott visszailleszkedésének 

elősegítése

v

v 5 konzorciumi partnerszervezet
v Több ezer munkaóra
v 3 régió, 9 megye
v 11 büntetés-végrehajtási intézet



Bűnmegelőzési képzések 
szakembereknek és önkénteseknek
A felnőttképzési tanfolyamo-
kat a közel 300 éves Miskolci 
Egyetem szervezte és tartot-
ta. Az egyetemre 14.000 hall-
gató jár, a TEtt programban 
az elmúlt 2 évben további 500 
szakember és önkéntes kapott 
tanúsítványt korszerű bűn-
megelőzési ismereteikről. 

A szakemberek 3 témában ismerkedhettek új módszerekkel, 
fejlesztési irányokkal, kutatási eredményekkel. A képzések 
eredményeként – minden bizonnyal – a gyermekek áldo-
zattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, az áldo-
zatpolitika és a bűnelkövetők társadalmi visszaillesz-
kedése területén is hatékonyabb szakmai segítségnyújtásra 
számíthatunk, mint korábban. 

A 34 elméleti és 14 gyakorlati órát felölelő felnőttképzési 
tanfolyamok célja elsősorban az volt, hogy intenzív for-
mában, a hallgatók szakmai igényeinek megfelelő, gyakor-
latorientált, korszerű szakmai ismeretanyagot kapjanak a 
résztvevők. Összesen 703 önkéntes és szakember végezte el 
sikeresen a képzéseket.

A Miskolci Egyetem Állam-, és Jogtudományi Kar munkatár-
sai, és külső szakértők képezték azt a 120 szakembert is, akik 
bűnmegelőzési koordinátor képesítést szereztek a 230 
órás továbbképzés sikeres elvégzése után. A hallgatók eleve 
olyan szervezetek munkatársai voltak, amelyeknek feladtuk 

Több mint 700
résztvevő



van a bűnmegelőzésben, munkatársaik a képzés segítségével 
frissítették tudásukat, új módszereket tanultak, segítséget 
kaptak ahhoz, hogy munkájukat egy rendszer részeként lás-
sák el, amely – a koordinált működésnek köszönhetően – ha-
tékonyan működik.

A résztvevők a fiatalkori bűnelkövetéssel, annak megelőzési 
lehetőségeivel, az áldozatsegítés kérdéseivel és a bűnelköve-
tők reintegrációjával komplex képzés keretében ismerkedtek 
meg. 

Nemcsak a hallgatók, de az oktatók számára is fontos szem-
pont volt, hogy az oktatás gyakorlatorientált legyen. Így 
nemcsak a hagyományos frontális módszereket alkalmazták, 
hanem a hallgatók szakmai gyakorlaton vettek rész, felkészü-
lésüket interaktív és multimédiás oktatási technikákkal se-
gítették. 



A bűnmegelőzés tipikusan olyan terület, ahol a más intéz-
ményben, városban dolgozó szakemberek együttműködése, 
közös munkája nélkül nincs siker. Ezt támogatandó a kép-
zés célja volt a közös szakmai bázis kialakítása is, amely a 
későbbi párbeszéd, együttműködés kiindulópontja. Ehhez a 
közös ismeretanyagon túl a hajnalig tartó lelkes viták, szemé-
lyes beszélgetések, közös programok járultak hozzá. 
Ildikó a képzés egyik résztvevője szerint: „Sok új gyakorlati 
tapasztalatra tettem szert, és rengeteg szakmai kapcsolatot 
építettem, melyet már a közeljövőben is fogok tudni alkalmaz-
ni a munkámban a családsegítő szolgálatnál.”

Annak ellenére, hogy a hagyományos formában szervezett 
képzés lezárult, a bekapcsolódásra bárkinek lehetősége van. 
A Miskolci Egyetem szakértői által készített e-learning 
tananyag segítségével. Videó-előadások, prezentációk, 
multimédiás illusztrációk, interaktív esettanulmányok se-
gítik, hogy a jövőben önképzés keretében a szakemberek 
önállóan szerezhessenek új tudást. Ez a tananyag regiszt-
ráció után bárki számára elérhető az edu.uni-miskolc.hu 
oldalon.

Bűncselekmények áldozatainak 
támogatása
Bűncselekmény áldozatává válhat az is, aki elővigyázatos, kö-
rültekintő és magabiztos. A bűncselekmény okozta károkat 
legtöbbször nehéz viselni, feldolgozni. Ehhez jól jön a gyors 
beavatkozás, egy segítő szó. Annak érdekében, hogy ez minél 
hatékonyabb legyen a TEtt projekt sokat tett. 

A bűncselekmények áldozatai számára Magyarországon 
először a TEtt projektben volt elérhető a pszichológus 



segítsége. A szakember a bűncselekmény okozta krízis 
kezeléséhez nyújtott segítséget. Annak a 9 éves kislány-
nak is, aki szemérem elleni erőszak áldozataként az első 
meghallgatása alkalmával még csak fekete-fehér rajzokat 
tudott készíteni,de a pszichológussal való -6 alkalmas- fog-
lalkozások után már szép színeket használva, nyugodtan 
rajzolgatott.

Az Észak-magyarországi régióban dolgozó pszichológusok 
nemcsak a hivatalos büntetőeljárásban nyújtottak támoga-
tást a nehéz helyzetben lévő sértetteknek. Nagy szükség volt 
pszichológus tanácsára például akkor, amikor egy 40-es éve-
iben járó nő az élettársa bántalmazásától rettegve nem mert 
feljelentést tenni a rendőrségen. A pszichológussal való be-
szélgetések eredményeként a nő megerősödött annyira, hogy 
belátta, nem ő a hibás, mert megverik. Úgy döntött, hogy – az 
áldozatsegítő szolgálat segítségével – egy védett házban fog 
élni, és kilép a megalázó kapcsolatból. A pszichológus segít-



ségét bürokratikus eljárások és nyomtatványok kitöltése, il-
letve formai kötöttségek nélkül vehette igénybe. 
A bűncselekmények nem igazodnak a hivatali időhöz. A TEtt 
program előtt az aki ellen hétvégén vagy este követtek el bűn-
cselekményt, szakszerű segítség nélkül maradt. 

34%

66%
férfi
nő

(A diagram azon áldozatok nemenkénti megoszlását mutatja, 
akik segítségben részesültek)

2011 óta napi 24 órában hívható a 80/225-225 ingye-
nes zöld szám, ahol a bűncselekmények áldozatai telefo-
nos tájékoztatást kapnak a legfontosabb teendőikről, ta-
nácsot, hogy némileg megnyugodhassanak. A hívásra egy 
képzett diszpécser válaszol, aki felméri, hogy pontosan 
mi történt, biztonságban van-e a hívó, milyen segítségre 
van szüksége, melyik a legégetőbb probléma, amellyel fog-
lalkozni kell. 



A diszpécser kapcsolatba tud lépni a szociális, egészségügyi, 
gyermekvédelmi szakemberekkel vagy – ha az Észak-ma-
gyarországi, az Észak-alföldi és a Dél-dunántúli régióból te-
lefonál a segítséget igénylő, akkor – egy önkéntes áldozat-
segítővel.  A speciálisan képzett önkéntesek személyesen 
keresik fel azokat, akiknek elengedhetetlen a személyes je-
lenlét, támogatás. A diszpécser a legfontosabb jogi kérdések-
ről is tájékoztatást tud adni, ha a bűncselekmény áldozata 
éppen ezt igényli. 

A TEtt programban összesen 8640 hívás érkezett. A hívók 
20%-ának elegendő volt a diszpécserrel való beszélgetés, 
mert az lelki támogatást, megnyugvást jelentett. Az önkén-
tes áldozatsegítők 25 fő áldozatot személyesen vittek el saját 
gépkocsijukkal a hivatalos szervekhez a bűncselekményt kö-
vetően, emellett 214 esetben nyújtottak támogatást az ügyek 
intézésében. 

2011 áprilisában, 0:34-kor érkezett a diszpécserszolgálathoz 
hívás a 18 éves V. Dávidtól. A hívó a Borsod- Abaúj- Zemplén 
megyei Arlóból telefonált az éjszaka közepén, mert egy családi 
rendezvény alkalmával verekedés tört ki, a hívó pedig saját biz-
tonságát féltve, elmenekült miután értesítette a rendőrséget. A 
diszpécserszolgálat zöld számáról a rádióból értesült, és azzal 
a kéréssel fordult hozzánk, hogy segítsünk szállást keresni szá-
mára, mert senkije sincs, aki segíthetne neki, hazamenni pedig 
nem mer.
A hívást fogadó diszpécser kérte a hívót, hogy pár perc múlva 
telefonáljon vissza, hogy addig intézkedni tudjon. A diszpécser-
szolgálat tagjai által összeállított saját adatbázis alapján, mire 
a hívó visszatelefonált, a diszpécsernek már sikerült férőhelyet 
találni a hívó számára egy közeli éjjeli menedékhelyen. A hívó-
nak azonban gondot jelentett az éjjeli szálló megtalálása, ezért 



kérésére a diszpécser térkép alapján sikeresen útbaigazította, 
így megérkezett a szállóra, ahol az önkéntesünk már várta és 
segített az elhelyezésben. 
Még aznap reggel 7:40-kor visszatelefonált a fiatalember, hogy 
megköszönje a segítséget, mert egyedül nem tudta volna prob-
lémáját megoldani.

Ma 200 önkéntes áldozatsegítő dolgozik azon, hogy a 
bűncselekmények áldozatainak élete könnyen visszatérhes-
sen a rendes kerékvágásba. De nem vagyunk egyformák, ha 
krízisbe kerülünk és segítséget kérünk, akkor fontos, hogy 
olyan emberhez fordulhassunk, aki jól megért bennünket, 
ismeri a környezetünket, tudja, hogyan élünk, mi fontos ne-



künk, könnyen kommunikál velünk. Ezért a 200 önkéntes 
között 15 roma nemzetiségű segítőhöz és 9 jeltolmácshoz is 
fordulhatunk. Önkénteseink 590 emberrel találkoztak sze-
mélyesen.



400 fiatal,
1000 óra

foglalkozás

Második esély a fiataloknak

Meggondolatlan kamaszko-
ri balhék, amikor olyanokba 
csúsznak bele egyesek, ami már 
tovább megy a kelleténél. „Vit-
tek magukkal.” „Tudom, hogy 
nem kellett volna.” – mondják 
később. Ilyen, javulni szándé-
kozó fiataloknak kínál alter-
natívát a Zöldpont foglalkoz-
tató Miskolcon. 

A meggondolatlan tetteket elkövető fiatalok hasznos pol-
gárrá nevelésére – úgy tűnik – nem elég néhány beszélge-
tés, jó tanács. Tartalmas és érdekes programok kellenek. A 
Zöldpontban a pártfogó felügyelet alatt álló 18 év alatti gye-
rekek viselkedésük korrekcióját célzó tréningeken vagy 
az általuk bűncselekményükkel okozott kár helyreállí-
tásában vehetnek részt. A cél, hogy a fiatalok megértsék 
tettük súlyát, képesek legyenek a normának megfelelően 
viselkedni. 

Dani lopást követett el. A közösségi foglalkoztatóban erdőta-
karításban vett részt:



„Utána jöttem rá, hogy mire akarnak rávezetni minket a peda-
gógusok. Szerintem ezzel nagyon sok mindent el tudnak érni, 
eredményes dolgokat. Tudtam, hogy amit csinálok, az hasz-
nos. És, hogy látják az emberek, hogy milyen munkát végzünk. 
Hogy hasznos – és nem rossz dolgot csinálunk, hanem jót.”

A Zöldpont foglalkoztató közösségi térként is működik. 
Tartalmas szabadidőprogramokat – színház, sportfoglalko-
zás, társasjáték – kínál a veszélyeztetett fiataloknak, azért, 
hogy esténként se kallódjanak, csellengjenek, hanem szóra-
kozva tanuljanak felnőttek felügyelete mellett.

Imre – garázdaságot követte el – szociális készségfejlesztés-
ben vett részt. Szerinte a tréning: „azt adta, hogy könnyebben 
kijövök az emberekkel. Könnyebben nyitottabbá válok feléjük, 
segít a kapcsolatteremtésben – például a munkahelyen is kön-
nyebb volt”. 

A Zöldpontban összesen 388 fiatallal foglalkoztak a bűnmeg-
előzési szakemberek. Legtöbbjük lopást, rablást vagy garáz-
daságot követett el. Ők kaptak egy második esélyt, mi pedig 
egy biztonságosabb környezetet.

Bárdos Zoltán, közösségi foglalkoztató vezetője azt mondja: 
„A programjaink hozzásegítik a fiatalokat az elkövetett tet-
tel, és annak következményeivel való szembenézésre. A védett 
környezetben kialakuló közösségekben felszínre kerülhetnek, 
megerősítést nyerhetnek a rejtett pozitív tulajdonságok, ame-
lyek iránytűként szolgálnak az elfogadottság és a visszaillesz-
kedés felé.”



7000 segítő
találkozás 1700
 fogvatartottal

Bűnelkövetők reintegrációja
Tudjuk, hogy a börtönökben 
sok a visszaeső bűnelkövető. 
Vannak reménytelen esetek, 
de olyanok is, akik segítséggel 
a társadalom hasznos tagjai 
lehetnek, akiktől nem kell fél-
nünk, hogy legközelebb mi le-
szünk az áldozatuk, mert élnek 
azzal az eséllyel, amit a TEtt 
program kínált a számukra. 

Sok bűnelkövető indulati cselekményt követ el. Olykor az ok 
csupán az, hogy egyetlen eszközként az erőszak mutatkozik 
számára. Ezért a TEtt program agresszió-, konfliktuskeze-
lő tréninget kínált számukra. Sokan vannak olyanok is, akik 
gondolataikat, érzéseiket nehezen kommunikálják eredmé-
nyesen. Ők e nehézség megoldásához kaptak segítséget. Má-
sok önismeretüket fejleszthették vagy tanácsokat kaphattak 
ahhoz, hogyan éljenek célirányosabban, tudatosabban. 

László az egyik fogvatartott így nyilatkozott a programról: 
„Mindenképpen hasznosnak tartom a programot, főleg, hogy 
szakmát is lehet vele szerezni, amelyet egyéb körülmények 
között nem tartok valószínűnek, hogy elvégeztem volna. Nem 
voltam egyszerű ember, sem fogvatartottként, sem a civil élet-
ben nem vagyok az, ugyanakkor az oktatással tökéletesen meg 
voltam elégedve a SZTÁV ZRT. részéről. Szabadulás után ta-
pasztaltam, hogy 2 év elzártság után milyen sokat változott a 
világ, mennyire rossz a gazdasági és munkaerő-piaci helyzet. 
Szerencsésnek tartom magam, hogy egy piacképes szakmát 
szereztem, mely a külföldi munkaerő-piacon hiányszakma.



Jelenleg egy ismerősöm vállalkozásában, felelősségteljes be-
osztásban dolgozom, viszont terveim között szerepel, hogy a 
targoncavezetői képesítésemet külföldön fogom kamatoztat-
ni.”

Mások hagyományos, OKJ-s képzésen és tanfolyamokon 
vettek részt. Targoncavezetők, gyógy-, és fűszernövény 
termesztők vagy éppen térburkolók lettek. Többen szaba-
dulásuk után is visszatértek, hogy megszerezzék a bizo-
nyítványt. Az új szakma – a fogvatartottak szerint – valódi 
esélyt ad arra, hogy elhelyezkedjenek szabadulásuk után. A 
munka igazi lehetőség arra, hogy jogkövető állampolgárként 
éljenek. 

Akik közel álltak a szabaduláshoz, családjukba, környezetük-
be való visszailleszkedéshez kaptak tanácsokat, szakemberek 



igyekeztek őket felkészíteni a szabad élet kihívásaira. A sza-
badulókkal továbbra is kapcsolatba maradtak a TEtt program 
szakemberei, igyekeztek segíteni őket, hogy megküzdjenek az 
új nehézségekkel. 

„ A TÁMOP program gondolatébresztő, segít a kikapcsoló-
dásban, kiragadja az embert a kevés ingert adó bv. miliőből, 
új dolgokat tanulhat a foglalkozásokon. A szakmaképzés alatt 
új és érdekes ismereteket szerezhet, amely növeli a munkaerő-
piaci visszailleszkedését. A targoncavezetői képzést a prog-
ram és az intézet részéről jó választásnak tartom, hiszen ez 
egy piacképes szakma, amelyre a kinti életben nagy valószí-
nűséggel nem jelentkeztem volna. Mindenképpen hasznosan 
szerettem volna eltölteni a bv-ben töltött időt, s ebben segít-
séget nyújtott a TÁMOP. Az ember akaratereje, kedve a zárt 
világban csökken, amelyet a program részben segít feloldani, 
s rendszerességhez szoktatott. Ez a folyamatosság csupán a 
szabadulással tört meg, azonban lehetőséget kaptam arra, 
hogy visszatérjek az intézetbe, s sikeres vizsgát tegyek, hogy 
az eddig befektetett energia ne vesszen kárba. Ha Parancsnok 
Úr nem engedélyezi, a kinti életben biztosan nem tettem vol-
na le a vizsgát.” 



János, frissen végzett targoncavezető véleménye: 



Jóvátétel munkával 

Ha kisebb bűnökért nem le-
csukjuk az embereket, hanem 
megértetjük velük, hogy bűn-
cselekményük milyen kárt 
okozott, majd ennek ellentéte-
lezése érdekében a köz javára  
szabadidejében jóvátételként 
ingyenesen munkát végeznek, 
azzal mindenki jól jár. A köz-
érdekű munka büntetés az elítélt aktivitására épít. Nem 
pusztán passzív elszenvedője a büntetésnek, hanem szembe-
sül az elkövetett bűncselekménnyel és az általa okozott sére-
lemmel is.

A TEtt programban a bűnelkövetőket – hagyományos mód-
szer továbbfejlesztéseként nem egyénileg küldték dolgozni, 
hanem – csoportokba szervezték, munkájukat koordinálták, 
tevékenységüket felügyelték. Így a szabadidejükben jóvátéte-
li munkát végzők látványosabb eredményeket tudtak elérni, a 
büntetés végrehajtásának költségei alacsonyabbak lettek. 

Müller Gábor, a közérdekű munka új formáját koordináló 
szakember szerint: „A közérdekű munka büntetéssel egyszerre 
válik lehetővé a belső –korábban esetleg nem működő – erőfor-
rások mozgósítása és az előítéletes gondolkodás csökkentése a 
lakosság körében. Sőt, a közérdekű munkára ítélt bűnelkövetők 
társadalmi megbecsülést is szerezhetnek azzal, hogy a helyiek 
látják, hasznos munkát végeznek a közösség javára! Mindez 
nagyban segíti az elkövetők és a sértett közösségek közti béke, 
egyensúly helyreállítását, a valóban sikeres társadalmi vis-
szailleszkedést.”

13 millió
forintnyi

munkaóra
jóvátétel



Azzal, hogy a bűnelkövetők szabadságát nem vonjuk el, men-
tesülnek a börtönártalmaktól. A társadalom 30 millió forin-
tot takarított meg a szabadságvesztés mellőzésével. 

A foglalkoztatás eredményeként javult a közérdekű munká-
sok munkaerő-piaci esélye is, hiszen – a tiszta erkölcsi bizo-
nyítvány megőrzése mellett – munkatapasztalatra tesznek 
szert.
A jellemzően garázdaság, engedély nélküli áramvételezés, lo-
pás, tartásdíj mulasztás bűncselekményeket elkövető, közér-
dekű munka büntetésre ítéltek városi önkormányzatoknál, a 
Miskolci Állatkertben, a Bükki Nemzeti Parkban dolgoztak, 



vagy könyvtárat újítottak fel Kistokajban, területet gondoz-
tak a Vadasparkban vagy temetőt takarítottak, ahogy a lenti 
képeken is látszik.
 „Engedély nélküli áramvételezés miatt töltöttem le a bünteté-
sem közérdekű munkával. A pénzbüntetést nem tudtam volna 
kifizetni, és így még nagyon jó emberekkel is megismerkedhet-
tem. Sőt, tettem valami hasznosat is egy kis település emberei-
nek.” Mondta mindezt a 64 éves Ilonka néni

A térítés nélkül elvégzett feladatoknak elsősorban szimboli-
kus jelentősége van. De pénzben kifejezve is jelentős értéket 
teremtettek a közérdekű munkások: ha az általuk elvégzett 
munkát minimálbérért foglalkoztatott munkavállalók végzik, 
akkor 13 millió forintot kellett volna kifizetnünk nekik. 



Zárszó

A programot a Belügyminisztérium a Közigazgatási és Iga-
zságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata jogutódjával 
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal, a Miskolci Egye-
temmel, a Baranya és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjaival, valamint a Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnokságával valósította meg 
majdnem 2 milliárd forintból. 
Az Európai Szociális Alap és a magyar állam által nyúj-
tott támogatásból elért eredményeket a jövőben is szeretnénk 
fenntartani, és tovább fejleszteni. Ennek első lépéseként 
újabb pályázatot írunk, melyben már nem csak az Észak-ma-
gyarországi, Észak-alföldi és Dél-dunántúli régió szerepel, 
hanem az egész ország területén szeretnénk segíteni az áldo-
zatoknak és a tetteseknek.





További információkat
 www.tettprogram.hu weboldalon

vagy a www.facebook.hu/tettprogram
közösségi oldalon talál. 

Friss hírekért iratkozzon fel 
a TEtt program hírlevelére

 a honlapunkon.


